14 Knaus Traveller A705 XL
Garage 6 persoons

Fiat Knaus Traveller 705G Alkoof met xl-garage/vastbed en 6 slaapplaatsen!2.8 JTD
128pk/ Motor-Airco/ 106.000km/bj 2004/ lengte 7m/ nette staat! Beschikt over een
sterke 128 pk Fiat Ducato , waarmee u gemakkelijk mee komt in het verkeer, en ook
bergritten vormen geen enkel probleem. De camper beschikt over 6 zitplaatsen en 6
slaapplaatsen, de 6 slaapplaatsen worden gevormd door het dwars bed achterin 2,10 bij
1,40 en het alkoof bed voorin ook 2,10 bij 1,40, en de dinette kan omgebouwd worden naar
een 2persoons bed. De doucheruimte met het toilet zit tegenover de keuken, De douche
en toilet biedt zeer veel comfort en beschikt o.a. over een douchecabine, wastafel en
toilet. Het woon/leef gedeelte is ruim opgezet en voorzien van een luxe midden-keuken
voorzien van een 3 pits gasstel, veel opbergruimte, oven, wasbak, grote opbouwdeur, en
ruime koelkast. Naast het comfort wat de camper u standaard al biedt beschikt de knaus
ook over tal van extra opties die enorm bijdragen aan het comfort. Denk aan: een groot
dakraam, cruise control, motorairco, oven , een luifel, 1 draaibare stoel voor bijrijder,
achteruitrijcamera. De camper is voorzien van een zonnepaneel 120watt, gasgenerator
voor wanneer u aan het wildkamperen bent. Een XL garage waar ook uw fietsen in
kunnen! Kortom een prachtige camper voor een prachtige vakantie (ook wintervakanties
mogelijk) en nog maar 106.000 km gelopen!
Graag een proefrit maken in deze fantastische camper? Dit kan geheel vrijblijvend bij ons.
Gewoon een stuk rijden met onze camper en wellicht binnenkort staat uw eigen camper
voor de deur.

Kenmerken
Bouwjaar
Gewicht
Prijsklasse
Voertuignummer
Uitvoering
Motor

2004
3170
€20.000 – €30.000
014
Alkoof
Fiat Ducato 2,8JTD
128PK
6
2,30
45-RK-TZ

Brandstof
Kilometerstand
Staat
Aantal personen
Merk
Transmissie
Zitplaatsen
Lengte
Hoogte

Diesel
106000
Occasion
6
Knaus
Handgeschakeld 5
6
7,00
3,00

–
Achteruitrijcamera

– Boiler
– Dinnette bed

– Bovenbed
– Douche

– Dwars bed
– Luifel
–

– Fietsenrek
– Middenkeuken
– Toilet/wasruimte

– Gascomfort
– Radio
– Vast bed

– Cassettetoilet
– Dubbele
standaard zit
– Kachel
– Ruime koelkast
– Watertank (afval)

Slaapplaatsen
Breedte
Kenteken

Faciliteiten

Stuurbekrachtiging
– Motorairco
– Standaard
koelkast

– Watertank
(schoon)
– Oven

– Cruise controle
– Ladder
– Ringverwarming

– Standaard zit

– Treinzit

– Imperiaal
– Midden toilet
– Selectie
Voorjaarskorting
– Zonnepaneel

Prijzen p.w.
Laag seizoen
Midden seizoen
Hoog seizoen

€ 600
€ 800
€ 1.000

Huurvoorwaarden
Camper Deluxe
Kosterweg 1
7949 AL Meppel

Tel. +31(0)522 48 05 48
Fax. +31(0)522 48 14 17
info@camperdeluxe.nl

KvK: 04076390
BTW ID: NL001196745B54

